
REHTORIN PÄÄTÖS
HY/70/00.00.06.00/2018

Pääkaupunkiseudun neurokeskuksen perustamista
koordinoivan ohjausryhmän kauden jatkaminen

 1(2)

19.1.2018

Pääkaupunkiseudun neurokeskuksen perustamista koordinoivan ohjausryhmän
toimikauden jatkaminen vuoden 2019 loppuun

Neurotieteen tutkimus on yksi Helsingin yliopiston merkittävimpiä tutkimuksen painoaloja. Neuro-
tieteen tutkimusta tehdään erityisesti Meilahden ja Viikin kampusten tiedekunnissa sekä Helsinki
Institute of Life Science:en kuuluvassa Neurotieteen tutkimuskeskuksessa. Neurotiede on merkit-
tävässä asemassa myös Aalto-yliopistossa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä
(HUS).

Pääkaupunkiseudun neurokeskuksen perustamista koordinoimaan asetettiin 31.7.2017 HY:n,
Aallon sekä HUS:n yhteinen ohjausryhmä (rehtorin päätös HY/581/00.00.06/2017). Ohjausryh-
män perustettiin määräaikaisena vuoden 2017 loppuun. Ohjausryhmän tehtävänä oli:

· Ryhtyä tarvittaviin toimiin pääkaupunkiseudun neuroverkoston perustamiseksi vuoden 2017
loppuun mennessä

· Valmistella hanke-esitys vuoden 2017 Suomen Akatemian lippulaivahakua varten yliopiston
johtoryhmän linjauksen mukaisesti

Ohjausryhmässä on puheenjohtajan lisäksi ollut kahdeksan jäsentä. Helsingin yliopisto on nimen-
nyt ohjausryhmään puheenjohtajan ja kolme jäsentä, Aalto-yliopisto kaksi jäsentä ja HUS kolme
jäsentä. Lisäksi ohjausryhmän jäsenillä on voinut olla erikseen nimettyjä varajäseniä.

Itä-Suomen yliopisto on asettanut Kansallisen neurokeskuksen valmistelevan työryhmän toimi-
kaudelle 1.11.2017-31.12.2019. Työryhmän ensimmäinen kokous on 16.1.2018. Koska pääkau-
punkiseudun neurokeskuksen ohjausryhmän on tarkoitus toimia Kansallisen neurokeskuksen
pääkaupunkiseudun toimintaa ohjaavana ja koordinoivana elimenä, jatketaan pääkaupunkiseu-
dun neurokeskuksen ohjausryhmän toimikautta Kansallisen neurokeskuksen työryhmän kauden
mukaisesti vuoden 2019 loppuun. Vuoden 2019 loppuun mennessä ohjausryhmän tehtävänä on
mm.

· huolehtia pääkaupunkiseudun osalta Kansallisen neurokeskuksen työryhmässä linjattavien
toimenpiteiden toteuttamisesta

· päättää Kansalliselle neurokeskukselle myönnetyn rahoituksen hakemisesta ja käytöstä
pääkaupunkiseudulla

· edistää pääkaupunkiseudun neuroverkoston perustamista ja esittää toimenpide-ehdotus
pääkaupunkiseudun neuroverkoston toimintamallista

· valmistella mahdollisia hanke-esityksiä, esim. toinen Suomen Akatemian lippulaivahaku, yli-
opiston johtoryhmän linjausten mukaisesti

· järjestää info- ja keskustelutilaisuuksia ja edistää avointa vuorovaikutusta pääkaupunkiseu-
dun neuroyhteisössä

Helsingin yliopisto nimeää pääkaupunkiseudun neurokeskuksen ohjausryhmän puheenjohtajaksi
vararehtori Pertti Panulan. Ohjausryhmän jäseniksi nimetään professori Kimmo Alho, akatemia-
professori Eero Castrén sekä yliopistonlehtori Iiris Hovatta. Varajäseniksi nimetään professori
Raimo Tuominen ja Neurotieteen tutkimuskeskuksen johtaja, professori Jari Koistinaho. Hallinto-
päällikkö Anne Patana toimii ohjausryhmän sihteerinä ja koordinaattorina. HUS ja Aalto-yliopisto
nimeävät omat edustajansa ryhmään.

Ohjausryhmä voi perustaa alaryhmiä ja kuulla asiantuntijoita tarpeen mukaan. Ohjausryhmä voi
halutessaan täydentää ryhmän kokoonpanoa tai vaihtaa mukana olevien organisaatioiden edus-
tajia (HY, Aalto, HUS) näiden omasta aloitteesta. Puheenjohtajan vaihtamisesta sovitaan tarvitta-
essa mukana olevien organisaatioiden kesken.

http://stm.fi/documents/1271139/5489645/kansallinen+neurokeskus+%28003%29+%28002%29+asettamisp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s.pdf/d114216c-d643-4c6f-8928-4007a1aa6192
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